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Ända sedan stämman i Halmstad har det varit turbulens i centralstyrelsen, det har säkert
inte gått någon förbi.
En styrelse som arbetat upp Svenska Dreverklubben under decennier till den klubb vi har
idag har vid flertalet tillfällen blivit överkörda av ordförande Håkan Hedekäll. Han har under
stundom farit med osanningar, gjort sig oanträffbar så till vida att han inte svarar på telefon
och mail när det ”hettar till”.
Håkan Hedekäll har under sina första fyra månader som ordförande inte lyckats leda
styrelsearbetet på ett sätt som för Svenska Dreverklubben framåt och i stort sett alla
ledamöter och suppleanter har känt en stor olust att jobba för Svenska dreverklubben under
Håkan Hedekälls ledarskap.
Vid styrelsemöte den 27/9 blev ordföranden öppet starkt ifrågasatt (se styrelseprotokoll på
hemsidan) och en önskan om hans avgång framfördes. Han hade lovat att svara senast den
30/9. Svaret uteblev helt vilket resulterade i att alla styrelseledamöter och suppleanter
förutom Ordföranden den 9/10 hade ett telefonmöte för att diskutera den uppkomna
situationen. Alla var rörande överens om att det inte går att jobba vidare med Håkan
Hedekäll som ordförande utan alla utom en var beredda att avgå.
Bland annat följande har legat till grund för styrelseledamöternas drastiska val:
•

•

•
•
•

•
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Ordförande ringer upp den ledamot som vid konstituerande styrelsemötet valdes till
1:e vice ordförande och ber honom att avgå (efter ett tumult i samband med
stämman) istället för att ta upp frågan i styrelsen för behandling.
I samband med ovanstående ringde ordförande till sekreteraren och ville att denne
skulle ändra i styrelseprotokollet så att den punkten i protokollet skulle försvinna
eller ersättas.
Under en lång period efter stämman hände inget alls på ordförandens initiativ
En tredagars ”kick-off” ordnades/krävdes av ordföranden utan att först diskutera
detta i styrelsen. I efterhand beviljades kostnadsförslaget
Ordföranden uttalar sig i Jaktjournalen om att ”klubben känner till problemen med
inavel i rasen”, ett uttalande som inte formulerats eller stöds av styrelsen då hela
övriga styrelsen är av annan uppfattning
Viktiga disciplinärenden som ordföranden fått i uppdrag att fortsätta att driva (enligt
styrelseprotokoll) ska ha hanterats på sådant sätt att han vill återta dessa ärenden
från SKK:s disciplinnämnd i strid mot protokoll och övriga styrelsens uppfattning
Ordföranden väljer att inte besvara styrelseledamöters frågeställningar och kritik
Allmänt har inte kommunikationen fungerat mellan ordföranden och övriga
funktionärer

Valberedningens sammankallande blev efter telefonmötet den 9/10 ombedd att föra en
dialog med ordföranden om vilka förutsättningar som gällde – d v s i stort sett alla
styrelseledamöterna var beredda att avgå om Håkan Hedekäll skulle fortsätta som
ordförande. Man ville inte jobba kvar under hans bristfälliga ledarskap.
Det samtalet genomfördes på kvällen den 14/10 och då upplevdes det att ordföranden
förstod kritiken och ”skulle ta sitt ansvar och borde väl avgå”. Svar skulle meddelas senast
den 15/10 på kvällen.
Vid 19:30-tiden den 15/10 avlämnade ordföranden sitt svar till sammankallande i
valberedningen och samtliga styrelseledamöter och suppleanter. Svaret var klart och tydligt
”Jag kommer inte att avgå frivilligt”…
På kvällen den 15/10 tog valberedningen en ny kontakt med ordföranden för att efterhöra
hur han tänker och om han möjligen kan tänka om igen vilket han absolut inte kommer att
göra.
Det här medförde att redan vid 22-tiden hade merparten av styrelseledamöterna och
suppleanterna meddelat valberedningen telefonledes eller via e-post att de avgår, men kan
tänka sig att stå till förfogande om ordföranden ändrar sig. Det medför att från den 16/10
2018 har Svenska Dreverklubben inte längre en styrelse som kan fatta beslut.
Den 17/10 meddelar Håkan Hedekäll skriftligen till valberedningen, revisorerna och styrelsen
att han väljer att avgå då han inser att hans stöd i styrelsen är obefintlig. Därmed har
Svenska Dreverklubben inte heller någon ordförande. Kvar i styrelsen finns det två
ledamöter.
Revisorerna har tagit hjälp av SKK:s jurist i föreningskommittèn för att få hjälp att reda ut
situationen, samt haft ett stort antal telefonmöten med valberedningen och de avgående
styrelseledamöterna.
Valberedningen har lagt stor energi på att hitta en ordförandekandidat som kan skapa
arbetsro och få arbetsglädjen tillbaka i centralstyrelsen och styrelseledamöter som snabbt
kan få igång styrelsearbetet igen för att minimera den tappade tid som blivit under
sommaren och hösten.

Valberedningens förslag finns i separat handling.

